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ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 

 

                        Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 
Η ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ των τελειοφοίτων περιόδου Σεπτεμβρίου 

2019 θα γίνει την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 

12:30 στην Αίθουσα Τελετών του κτιρίου Διοίκησης. 

Επισημαίνεται ότι η παρουσία σας είναι υποχρεωτική για τη 

λήψη του Πτυχίου σας. 
 

Παρακαλούνται, όσοι πρόκειται να ορκιστούν, να 

τακτοποιήσουν εγκαίρως τις εκκρεμότητές τους στη 

Γραμματεία του Τμήματος, διαφορετικά θα ορκίζονται στην 

ορκωμοσία της επόμενης περιόδου. 

 
Οι Αιτήσεις Ορκωμοσίας (υπάρχουν σε έντυπη μορφή στη 

Γραμματεία του Τμήματος) θα υποβάλλονται στη Γραμματεία 

ΜΟΝΟ τη Δευτέρα 4/11/2019 και την Τρίτη 5/11/2019 από τις 

10:00 έως τις 13:00 αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο 

άτομο.  

Απαραίτητα Δικαιολογητικά (τα οποία θα έχετε ήδη μαζί σας ): 

1.Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (Πάσο) (Εφόσον έχει χαθεί, 

Υπεύθυνη Δήλωση απώλειας με βεβαιωμένο το γνήσιο της 

υπογραφής π.χ. από ΚΕΠ) 

2.Βιβλιάριο Υγείας Παν/μίου (εφόσον υπάρχει) και 

Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασθενείας (όσοι έχουν εκδώσει μέσω της 

ασφάλειας του Παν/μίου) 

3.Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος Γεωπονίας                      

περί μη οφειλής βιβλίων.   

4.Βιβλιάριο Σπουδών (εφόσον υπάρχει) 

5.Βεβαίωση Διαγραφής από τη Φοιτητική Εστία (όσοι έχουν   

στεγαστεί) 

 
Μετά την ορκωμοσία δικαιούστε ΔΩΡΕΑΝ: 

- Ένα (1) Αντίγραφο Πτυχίου (Integrated Master) 

- Ένα (1) Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας  

 
 Εάν επιθυμείτε: 

- Πάπυρο  (32 ευρώ) ή/και 

- Επιπλέον πιστοποιητικό π.χ. Αντίγραφο Πτυχίου ή Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας 

κ.ο.κ. (6 ευρώ το καθένα), καταθέτετε το αντίστοιχο ποσό στην Τράπεζα Πειραιώς και το 

απόκομμα της συναλλαγής το προσκομίζετε στη Γραμματεία κατά την υποβολή της αίτησης 

(ΙΒΑΝ Λογαριασμού  Τρ.Πειραιώς: GR 8701722720005272041780361). 

 



Επισήμανση 

Σε περίπτωση που έχετε επιπλέον μαθήματα από όσα 

απαιτούνται για τη λήψη του Πτυχίου, οφείλετε να 

δηλώσετε στην αίτησή σας εκείνα που δεν επιθυμείτε να 

ληφθούν υπόψη στον τελικό βαθμό και στο σύνολο των 

ECTS (πρέπει να καλύπτονται οι προϋποθέσεις λήψης 

πτυχίου της κατεύθυνσης που ακολουθείτε, π.χ. δεν γίνεται 

να αφαιρεθούν οι επιλογές κορμού που είναι 

προαπαιτούμενες για την κατεύθυνση κ.ο.κ.) 
 


